Andráshida SC klubtörténet
Az 1950-es évek első fele a magyar labdarúgás legsikeresebb időszakaként vonult be a
hazai futballtörténelembe. A nemzetközi sikerek hatására és egyéb más szórakozási
lehetőség hiányába az érdeklődés a végletekig felfokozódott a labdarúgás iránt. Az állam
nagyvállalatain és különböző szervein keresztül jelentős támogatást nyújtott a sportágnak,
ezáltal olyan társadalmi és politikai közeg alakult ki, amely rendkívül kedvező feltételeket
teremtett az alacsonyabb osztályú csapatok alapításához.
Az egyesületet Andráshidai MEDOSZ néven 1953-ban lelkes andráshidai sportbarátok
alapították a helyi Állami Gazdaság keretein belül. Az első igazi nagy sikerre 1966-ig kellett
várni: a csapat ebben az évben megnyerte a megyei bajnokságot. Az 1970-es években az
egyesület már Zala Volán MTE néven szerepelt és 1973-ban újabb megyei bajnoki címet
ünnepelhetett, amit újabb két aranyérem követett 1987-ben és 1990-ben. Sajnos a
rendszerváltás az andráshidai labdarúgást sem hagyta érintetlenül, hiszen az egyesület
1994-ben a gazdasági nehézségek következtében telephelyváltással megszűnt, ezek után
pedig az elhanyagolttá, gondozatlanná váló sporttelep jövője ingatlanpiaci spekulációk miatt
bizonytalan lett.
Az újrakezdésre elődiekhez hasonlóan lelkes és odaadó focibarátok révén 1998-ban került
sor: miután a pálya és az öltözőépület használható állapotba került, a MEDOSZ
jogutódjaként megalakult és a legalacsonyabb osztályban elindult az Andráshida SC
labdarúgócsapata. A 21. század rendkívül sikeres időszakként vonulhat be a club
történelemkönyvébe: 2000-ben a csapat egy osztállyal feljebb léphetett, 2002 nyarán pedig
már a megyei II. osztályban kezdhette meg a bajnoki küzdelmeket, ahol újoncként hódította
el a bajnoki címet. Mindez azt jelentette, hogy újraalakulása után 5 évvel az Andáshida
visszakapaszkodott a megyei labdarúgás első osztályába. Az club vitrinje ezt követően újabb
trófeákkal gazdagodott: 2005-ben megyei bajnoki cím, 2007-ben pedig ezüstérem az NB III
Bakony-csoportjában. 2008 nyarán az egyesület gazdasági nehézségek miatt nem tudta
tovább vállalni a harmadik vonalat, így visszalépett a megyei első osztályba, ahol 2009-ben
ismét a dobogó legfelső fokára állhatott, majd 2010-ben ezüstérmet, 2011-ben pedig újra
bajnokságot nyert.

Létesítmény
Az Andráshida SC otthonának struktúrája és elrendezése az 1970-es években alakult ki. Az
akkori Zala Volán MTE a pálya közvetlen közelében található mai öltözőépület alsó szintjét
használta, az épület tetején pedig hangulatos, több száz néző befogadására alkalmas
fatribün volt, valamint a centerpályán kívül ekkor létesítettek egy edzőpályát is. A
megszűnést követően a területet derékig érő gaz nőtte be, az épület tetején található
lelátórész pedig egy tűzeset következtében részben leégett. Az 1998-as újjáalakulás során a
tűz miatt megrongálódott tribünt lebontották, a létesítményt használható állapotba hozták, a
2000-ben végrehajtott felújításnak köszönhetően pedig valóban kulturált, sportolásra
alkalmas körülmények alakultak ki. Az igazán nagy változást a 2005-ös év jelentette, amikor
is a Deák Ferenc Városépítő Program keretében a sportcentrum elnyerte mai arculatát: két,
egyenként 100 főt befogadó, műanyagszékekkel felszerelt fedett lelátó épült, ezenkívül az
öltözőépület felső szintjén egy clubhelyiség került kialakításra. Ennek következtében a
létesítmény mindenben megfelel az UEFA azon előírásainak, hogy Andráshidán bármilyen
utánpótlás és női nemzetközi mérkőzés lebonyolítható.
Ebből a szempontból 2005 kiemelkedő év volt, hiszen májusban U19-es, szeptemberben
pedig U17-es EB selejtező minitornákat rendeztek Andráshidán a magyar válogatottak
részvételével, a 2005 júliusában rendezett női U19-es Európa-bajnokság egyik helyszíne
pedig a ZTE-Stadion, Pápa és Bük mellet szintén Andráshida volt. Az utóbbi években is
számos barátságos utánpótlás- és női válogatott összecsapás megrendezésére került sor,

elsősorban a szomszédos országok (Szlovénia, Horvátország, Ausztria) válogatottjai ellen,
2009 márciusában pedig a magyar labdarúgó A-válogatott két napon keresztül is
Andráshidán készült, amikor barátságos mérkőzésen Zalaegerszegen lépett pályára a
szlovénok legjobbjai ellen. A legutóbbi rangos válogatott mérkőzést 2011 májusában
rendezték, amikor a női válogatottunk a horvátokat verte 1:0-ra az andráshidai pályán.
További infrastrukturális fejlesztési terveink fő célja, hogy a jövőben hozzánk érkező
vendégeinket még az eddigieknél is magasabb színvonalon szolgálhassuk ki, valamint hogy
Andráshida (utánpótlásszinten mindenképpen) a magyar labdarúgás dél-nyugatmagyaroszági főhadiszállásává válhasson.

